
akalöst färskbryggt kaffe!
en nya generationens kaffebryggare

u har det blivit enklare att få ditt SENSEO®-kaffe precis som du vill ha det ta

rtimentet med SENSEO® New Generation-kaffebryggare. De är de mest lät
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och praktiska bryggarna så att du får ditt SENSEO®-kaffe precis som du vill ha det. De finns 

i många färger och den snygga designen visar vem du är och vad du har för kaffesmak.

Sensationellt kaffe
• Unikt patenterat SENSEO®-kaffebryggsystem garanterar rätt mängd kaffe och vatten varje gång
• Stort utbud av SENSEO®-kaffepåsar från Merrilds som passar varje smak eller tillfälle
• Det utsökta SENSEO®-kaffeskumlagret är beviset på Merrilds SENSEO® höga kaffekvalitet

Design
• Modern design

Maximal bekvämlighet
• En kopp SENSEO®-kaffe på ungefär 30 sekunder, två koppar på mindre än en minut
• Justerbar pip som kan anpassas till storleken på din favoritkopp

• Avtagbar extra stor vattenbehållare (8 koppar) innebär färre påfyllningar
• Autoavstängning: säker och praktisk automatisk avstängning efter 60 minuter
SENSEO®
System med kaffepåsar

Den nya generationen
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Unikt patenterat SENSEO®-
kaffebryggsystem

rett utbud av SENSEO®-kaffepåsar från 
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Utsökt SENSEO®-kaffeskumlager

Justerbar pip
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Tekniska specifikationer
• Effekt: 1450 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50 - 60 Hz
• Sladdlängd: 100 cm
• Vattentankskapacitet: 1,2/8 Liter/koppar
• Automatisk avstängning: 60 minuter
• Piphöjd: 97 - 117 mm
• Bryggvolym för svart kaffe: 120 ml

Designspecifikationer
• Färg: Blå
• Material: Plast

Ursprungsland
• Ursprungsland: Polen
•

Specifikationer

System med kaffepåsar
Den nya generationen  
Unikt patenterat SENSEO®-
kaffebryggsystem
Unikt kaffebryggsystem från Philips och Merrilds: varje 
kopp bryggs direkt, och balansen mellan kaffe och vatten 
är alltid rätt. En garanti för len, fyllig smak och utsökt 
arom.

Brett utbud av SENSEO®-kaffepåsar från 
Merrilds
Merrilds har över 250 års erfarenhet av att rosta och 
mala noggrant utvalda kaffebönor för den bästa smaken. 
Så med de olika SENSEO®-kaffepåsarna från Merrilds 
kan du vara säker på att du får fantastiskt kaffe varje 
gång.

Utsökt SENSEO®-kaffeskumlager
Beviset på den höga kaffekvaliteten i Merrilds 
SENSEO®-bryggare.
HD7820/70

Produktfördelar

Färskbryggt kaffe med en 
knapptryckning

http://www.philips.com

